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az utóbbi évtizedekben a zsidó közösségek történetéről és ennek részeként a zsidó
temetőkrőlsokpublikációjelentésjelenikmeg.Ezazörvendetestényaztisjelzi,hogy
azsidótemetőkésazsidósírkövekértékénekfelismeréseegyreszélesebbkörbenter-
jedel.azonbanmindannyianmáskéntközelítjükmegatémát:asírkövekegyeskutatók
számárahelytörténetiinformációkathordoznak,másokazepigráfia,hebraisztikavagya
szimbólumokkutatásánakokánkeresikfelatemetőket.arendszerváltásótaemellett
kialakultországoséshelyiszintenegyaránttöbb,azsidótemetőkmintkegyeletihelyek
felújítása,fenntartásaérdekébentevékenykedőközösségis.Jelenkonferenciahallgató-
sága leképeziazsidó temetőkkel foglalkozóksokféle indíttatásátés tevékenységét.a
különbözőértékestevékenységekútjahelyenkéntkereszteziéstámogatjaegymást,az
erőfeszítésekmégisgyakranelsiklanakegymásmellett.nemmindigtalálunkközöspon-
tokat,nemazonosakacéljaink.kutatásokfolynak,teljesfotódokumentációk,korpusz-
gyűjteményekkészülnek,temetőketújítanakfel,könyvekjelennekmeg–jelentősszám-
ban–,ésaközel1300magyarországizsidótemetőjelentőshányada–részbenmárlel-
kiismeretesendokumentálva–védetlenül,elhagyatottanpusztultovább.

Mindannyiunkmunkáját és célkitűzéseit segíti elő az utóbbi évtizedekben világ-
szerteésegyreinkábbitthonisérzékelhetőszemléletváltásazépítettemlékekértéké-
nekmegítélésében.ahagyományosanmárbevettnektekinthető–devalójábanszin-
ténaligmásfélévszázados–műemlékvédelemmellettmegjelentakulturálisörökség
fogalomvilága.alokálisszemléleterősödéséveléselőtérbekerülésévelolyanértékka-
tegóriákkialakításaváltszükségessé,amelyeketnemmindenesetben lehetésnem
feltétlenülkellmegfeleltetniaműemlékvédelemrendszerének.azörökségésamű(vé-
szeti)emlékegymástólfüggetlenkategóriáklehetnek.Örökségünkaz,amitmagunkis
annaktekintünk,amiért felelősekvagyunk,a lezártmúltkizárólagosmeghatározása
helyettajelenperspektívájábanvanszerepe.azörökségolyantényező,amellyelsze-
mélyes kapcsolatban állunk, emlékezetformáló erővel rendelkezik, köré emlékezet,
megemlékezésszerveződhet,ésminthogykívülállaműemlékvédelemszabályainés
fogalomkörén,szakvéleménynélkülválhatközkinccsé.„akulturálisörökségmeghatá-
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58 Balogh István

rozásánakelve[…]nemakifeléhirdetettazonosság,hanemafelvállaltbelsőkülönbö-
zőség”–írjasonkolyGábor.1 Mindenneknyománláthatóváválik,hogyazsidóteme-
tőknekishelyüklehetakulturálisörökségben,ennekérdekébenazonbannekünkkell
lépésekettenni.akulturálisörökségnyitottésfolyamatosanváltozórendszerelehető-
véteszialegkülönbözőbbelemekintegrálását,ésszükségesséválik,hogyakülönbö-
ző,örökségetérintőtudományterületekközeledjenekegymáshoz.

ahhoz,hogyazsidótemetőkisakulturálisörökségbevettrészévéváljanak,szük-
séges,hogymegismerjükhelyüketamagyarésazeurópaizsidóésnemzsidófunerá-
liskultúrában,továbbámegfogalmazzukazokatazáltalánosismérveket,amelyekmen-
ténvizsgálhatókésszerepükmeghatározható.2

amagyarországizsidófuneráliskultúraegységesegészetalkotalegrégebbiidőktől
amodern korig. Ennek az egésznek vannak helyi, területi jellegzetességei, eltérései,
mégis korszakonként általános jellemzők alapján leírható. a korábbi korszakokból
(scheibernyomán:3 rómaikor,középkoréstörökkor)eredetihelyenésformábanamai
Magyarországterületénzsidótemetőnemmaradtfenn.Ezekbőlaz időkbőlcsaktöre-
dékes szórványemlékekkel rendelkezünk, amelyeket ma sopronban és Budapesten
múzeumikörnyezetbentekinthetünkmeg.alegrégebbiközépkorimagyarországizsidó
síremlékarégibudaizsidótemetőhelyén,amostanialagútutcamenténegy1894-es
építkezésalkalmával került felszínre, s azt hirdeti, hogy1278-banhaltmegPéter fia
Peszach.4 az 1200-as évektől kezdve Franciaország, spanyolország, németország,
CsehországésMagyarországterületénegyaránttalálhatókhéberfeliratossírkövek.az
európairendszerbentehátakezdetikorszaktólvizsgálhatjukamagyarországifunerális
kultúrátis.amegismerhetőemlékanyagalapjánszemléletesenrajzolódikkiaközépko-
ri zsidósírkőkultúramindenvonása.a13.századtólmegismerhetőhébersíremlékek
nemegyszerűenaközépkorzsidótörténetiésepigráfiaihagyatékátjelentik,hanemegé-
szenamodernkorignyúlóalapvetéstképeznekazaskenázzsidóságsíremlékkultúrájá-
ban. Ekkor születik meg amai napig alapformának tekintett zsidó síremlékforma, a
kőtábla, felsőrészénkiemelkedőfélkörívvel.5 azegységesszelleműforma-ésszöveg-
rendszer kialakulásának alapját történeti feltételek biztosították. Magyarország és a
német-rómaiBirodalomterületevoltebbenakorbanakialakulóaskenázzsidókultúra
központja,ésezazegységhatároztamegafuneráliskultúrátegészena20.századig.

alegrégebbi,folyamatosanlétezőzsidótemetőktörténeteMagyarországonatörök
kor után kezdődik, ekkortól kezdve beszélhetünkmagyarországi zsidó funerális kul-
túráról,tehátnemcsaksírkövekről,hanemtemetőkrőlis.azsidótemetőktöbbségeere-

1. Lásdbővebben:sonkolyGábor:Örökségéstörténelem:azemlékezettechnikái. InGyörgy
Péter–kiss Barbara–Monok István (szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet.
Budapest,oszk,2005,53–60.p.

2. Jelenelőadásbanmegfogalmazottkutatásieredményekrészleteskifejtése:BaloghIstván:A
magyarországi zsidó sírkőkultúra története.szakdolgozat.Budapest,or-zsE,2011.

3. Lásd bővebben: scheiber sándor:Magyarországi zsidó feliratok a III. századtól 1686-ig.
Budapest,MIok,1960.

4. uo.81–85.p.
5. schőneralfréd:A pokol traktátusa képekben.Budapest,Gabbiano-Printkft.,2008,19.p.Fó
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Se kultúra, se örökség? 59

6. Grünwald Fülöp–scheiber sándor: Adalékok a magyar zsidóság településtörténetéhez a
XVIII. század első felében. különlenyomat a Magyar-zsidó oklevéltár VII. kötetéhez.
Budapest,MIok,1963.ésBraham,randolphL.(szerk.):A magyarországi holokauszt föld-
rajzi enciklopédiája.VolI–III.Budapest,Parkkiadó,2007.

7. Lásdbővebben:Grünwald–scheiber1963,17–18.,28.p.

deti formájában létezika létrejöttétőlnapjainkig,köszönhetőenannak,hogyazsidó-
ságbannemszámolnakfelsírt,amegváltás„örökidőkre”szól.Fontosinformációszá-
munkraaz,hogyaholokausztotmegelőzőensemtörténhetettmegasírokújraváltása
vagy–rendkívüliesetektőleltekintve–atemetőfelszámolása,ésígyhitelesemlékként
maradtakránk.Ezekközelebbibemutatásáhozfontos,hogymegismerjükazországban
kialakultzsidófuneráliskultúraegyestörténetiésterületirétegeitis.

a törökök kiűzését követő újranépesítés révénaz országtól északra, nyugatra és
keletreekkormárévszázadokótafolyamatosanfennállózsidóközpontokfelőlérkeztek
zsidómigrációshullámok.azújkoribevándorlástvizsgálvaatemetőkultúraszempont-
jábólisfontosszakaszokatfigyelhetünkmeg.6 azelsőidőszaka17.századvégétőla
18. század közepéig tartott. Ez a korainak tekinthető bevándorlás a királyiMagyar-
ország területére irányult, elsődlegesen Vas, sopron, Moson, Pozsony vármegyébe,
északnyugatonpedigszórványosannyitraésTrencsénvármegyébe.amásodika18.
századközepétőla19.századközepéigtartott,ésamárfelszabadult,újjászervezett
országterületetérintette.Ennekegyikhelyszíneanyugati,északnyugatiországrészben
zala,Veszprém,Fejér,komárom,Esztergomésnógrádvármegyetérségeésaletele-
pedésszempontjábóltiltottbányavárosokáltalhatároltterület.amásikhelyszínakele-
ti, északkeleti országrészben sáros, Torna, Borsod, zemplén, szabolcs,Máramaros,
ung,Bereg ésugocsa vármegye területe. a harmadik időszakbanmár inkábbbelső
vándorlászajlott,amikorazországmárzsidókáltallakottterületeirőltörténtekátköl-
tözésekazországközépső,valamintdéliterületeire.Ezazidőszaka19.századköze-
pétőlaholokausztig,delényegébenazelsővilágháborúigtartott.

Továbbiszempontkéntfontosvizsgálniazalapítókszármazását.azsidóságnagyob-
bik csoportja a nyugati és északnyugati irányból érkezett, német, osztrák, cseh és
morvaterületekről.akisebbhányadkeletfelől,lengyelterületekrőlszármazott.abefe-
lévándorlásahatármentiterületekrőlkeletenésnyugaton,egymástnemérintőfolya-
matkéntzajlottle.abelsőkeveredéscsaka19.századmásodikharmadától,nagyobb
mértékbenpedigamásodikfelétőlkezdődöttmeg.Ennekoka,hogyazországközép-
sőrészénészak–déliiránybanvalóságosválasztóvonalkeletkezettazsidóságszámá-
ra,amelyenkeresztülhosszúideignemvoltátjárás.Ezazelválasztóövezetészaktóla
bányavárosoktérségétől,azországközépsőrészén,ajász,kunéshajdúságiautonó-
miát élvező területeken át a letelepedési kérvényeket elutasító Békés, Csongrád és
Csanádmegyékigtartott.Enneknyománalakultkianyugati térségbenazoberlandi,
azaz„felföldi”ésakeletitérségbenazunterlandi,azaz„alföldi”zsidóság.7 akeleti,mar-
kánsabbjegyekkelrendelkezőhatásfelismerhetőenfennmaradtazországészakkeleti
részében,anyugatiiránybólérkezőhatásazonbana18.századfolyamánátalakultés
azországközépsőrészeinmáregyegészenjólkörülhatárolható,magyarországi sírkő-
típus alakultki,amelybenahagyományos,sírkőiparitechnológiátmegelőzőkorszaksír-
emlékművészetétláthatjukkiteljesedni.
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az1700-asévekbelikövekmégtöbbségükbenhomokkőből,kisebbszámbanmészkőből
készültek.Láthatóváltozás,hogyakövekméreteegységesedik,eltűnnekaszélsősége-
sennagyméretek.asíremlékekmegformálásaisegyszerűbb,aboltíves,csúcsívesköve-
kenkevésdíszítéstláthatunk,aperemvésésselvalókiemelésejellemző.aszövegekrövi-
dekéstömörek,akorábbanmegszilárdultrövidítések,avésetfő,avésettestésavéset-
lábsematikusfordulatai,eulógiáimindenholazonosak.adátumírásaváltozatlanésegy-
benvégleges.atovábbiakbanazekorszakbanelterjedőformulaválikáltalánossá.

az1800-asévekelejétőlaz1800-asévekmásodikfeléig-végéigterjedőidőszaka
magyarországi sírkőművészet virágkora –mind a síremlékek e periódusra eső nagy
számábólésarányából,mindaművésziigénybőlkövetkezően–,amelyazutolsó,még
aziparisírkőfaragástmegelőzőidőszak.Ekorszakbanszületikmegamainapig„zsidó
síremlékként”ismertkőforma,amelyapiszkeivagytardosivörösmészkőbőlkészült.
sokhelyentévesenszépencsiszoltfelületemiattmárványnak,vörösmárványnakneve-
zikeztavalójábanvas-ésamangán-oxidtólvörösesszínű,kemény,tömöttmészkövet.8

apiszkeiéstardosivörösmészkőtehátelsősorbanazsidóságsírkövénekjellegzetes
alapanyaga.ajólfaragható,jóminőségűésszépencsiszolhatókőanyagnakisköszön-
hetőazahihetetlenülváltozatosforma-ésmotívumkinccselrendelkező,sokezerkőből
állózsidófunerálisművészetihagyaték,amelya19.századmásodikfeléigkeletkezett.

1. kép. MűemlékiéshelyivédelemalattállózsidótemetőkMagyarországon2011-ben
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8. dr. kertész Pál:Mikor márvány, mikor mészkő? http://www.betonopus.hu/notesz/mikor-
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Se kultúra, se örökség? 61

9. domonkosottó (főszerk.):Anyagi kultúra 2. Kézművesség. Magyar néprajz III. Budapest,
akadémiai,1991,635.p.

amagyarországitemetőketvizsgálvamegállapítható,hogyakereszténytemetőkben
országszerteviszonylagkevéssírkövettalálunkmégekorszakból,ennekokarészintaz
azokban általános újratemetés, gyakori temetőfelszámolás, de ténylegesen az, hogy
kevéskőiskészült.ahivatásoskőfaragókennekalapjánnagyobbaránybanzsidóteme-
tőkbefaragtaksíremlékeket.helyenkéntmegjelennekzsidókőfaragókis,deasírkövek
többségenemzsidó iparosokmunkája,akikáltalában100kilométereskörzetben5-6
településnekfaragtákasíremlékeit.9 Enneknyománazazonosvidékekenakeresztény
síremlékek formailag teljesenmegegyezneka zsidó temetőkben levőkkel,azáltalános
motívumkincs is azonos. a 19. század elejétől a századmásodik harmadáig kialakult
temetőkbenéstemetőrészekbenatemetőképtávolrólegységes,közelrőlazonbanlátha-
tó, hogy forma- ésmotívumkincsét tekintve rendkívül változatos. az alapformaaz íves
záródású kőtábla, amelynek a korszakban többnyiremég csak egyik oldalát faragták
meg.azívmellettmegjelennekaváltozatoslezáróformák,atöbbívbenzáródó,három-
karéjos,aszamárhátívésaszögleteslezárás.ajobbmegmunkálhatóságésasírkőfara-
gástechnikaifejlődésesokkalnagyobbteretadajelképeknekésábrázolásoknak.

a18.századmásodikfelétőlkezdődikazészakkeletiországrészzsidóközösségei-
nekmegerősödéseésfuneráliskultúrájukkialakulása.azsidóközösségeknövekedé-
seittlényegébenaholokausztigtartott,atérségzsidóságánakkiugróarányátazonban
megakadályoztaaszegénységmiattikivándorlás,elköltözés.azitteniközösségekben
egésztörténelmüksoránintenzívmozgásfolyt.aközvélekedésselellentétbenagalíciai
migrációshullámoktöbbségeátvonultatérségenésazországonisnyugat-Európaés
amerikafelé,témámszempontjábólazonbanfontostényezőagalíciai,bukovinaividé-
kekenélőzsidósággalvalófolyamatoskapcsolat.napjainkbanazunterlanditérségnek
csakmintegyegyötöde,amaiBorsod-abaúj-zemplénmegyeészakirészeésszabolcs-
szatmár-Beregmegyetartozikide.azetérséghezköthetőjellegzetességekgyakorlati
szempontbólazeddigiekentúltöbbokravezethetőkvissza.Meghatározóvoltegyrészt
amásfajtakőanyagésazebbőlfakadóeltérőlehetőségek,másrésztagazdaságikor-
látokmiattnemvoltmódmagastechnikaiszínvonalúsírkövekfaragására.arokonság
akeleti és északkeleti határon túli területeken található síremlékekkel jól látható. a
vésetjellemzőenmélyésszéles.sokhelyenláthatódomborítássalkiképzettszövegfe-
lület.sajnosagyorspusztulásmiattegyrekevesebbolvashatómárekövekközül,hely-
reállításuklehetetlen.amotívumkincsetvizsgálvaa18.századbólszármazóköveken
naivabbmotívumfaragásokláthatók.aszimbólumkincstartalmilagmegegyezikanyu-
gatival,megformálásukazonbanmarkánsvonalúvésettechnikájukvagydomborításuk
miattteljeseneltér.atérségbenjellemződíszítőmotívumokrokonságbanállnakagalí-
ciaisíremlékekmotívumkincsével,illetveazoknaksokszoregyszerűbbkivitelezésűvál-
tozataitláthatjukbennük.

az1840.éviXXIX.törvénycikklehetővétetteazalföldivármegyékbenajász,kunés
hajdúságiterületekenazsidóságletelepedését.Ezekazsidóközösségektöbbségük-
benanyugati,kisebbrészbenakeletitömbmigrációjábóljötteklétre.azeltérőfune-
rálisjellegzetességekhelyenkéntjólmegfigyelhetők.
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azegészországzsidófuneráliskultúrájára–mikéntáltalánosanis–gyökeresváltozást
gyakoroltaz1867-eskiegyezés,azemancipációstörvénynyománmegnyílóújlehető-
ségek, aMonarchia korábanmeginduló gazdasági fellendülés és az ennek nyomán
kezdődőpolgáriátalakulás.Mindenkorábbiformaiértékrenddeléshagyománnyalsza-
kítóváltozásrakerülsor,amelyakorábbankialakultközösségektemetőibenmáregy
hosszabbidőszakutánjelenikmeg,azújonnanlétrejöttközösségektemetőibenpedig
lényegébenahagyományosformákbólkiindulósíremlékkultúraközepéntaláljuk.

Eddigasíremlékelsősorbanazelhunytnakkészült,ettőlkezdveazonbanmárjelen-
tősmértékbenaközösségnekszól,reprezentatívcélokszolgálatábaállítják.10 agazda-
ságiéskulturálisprosperitásnyománazelitrétegsíremlékeiegyremonumentálisab-
bak,megjelennekasírboltok.Változástovábbá,hogyakevésbészabályozotttérbeosz-
tásekkoribanmérnökimegtervezésűvéválik.11 aformaiváltozásmellettafeliratokban
isforradalmiátalakulásoktapasztalhatók.apolgáriátalakulásésazemancipációidő-
szakábanelterjednekasíremlékekenamagyarnyelvűfeliratok.ahébernyelvűfelira-
tot egyre inkább csak a hagyománytisztelet miatt, különösebb tartalmi súly nélkül
vésik,alényegiinformációkamagyarnyelvűfeliratokbanolvashatók.aszokásoseuló-
giákontúlmenőenatársadalmihelyzetmegjelölése,foglalkozás,aközösségbenvaló
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2. kép. MűemlékivédelemalattállózsinagógákMagyarországon2011-ben

10. Vö.TóthVilmos:Ökumenikustendenciáka19–20.századimagyarországivárositemetke-
zésben.Egyháztörténeti Szemle,2000,1.évf.1.sz.

11. a funerális reprezentációval foglalkozik Tóth Vilmos: Síremlékművészet. Budapest,
Városháza,2006,7–20.p.



részvétel,agyermekekszáma,aházasságbaneltöltöttévekszáma,aszülőhelymeg-
nevezésecsakalegáltalánosabbakavésetekbenolvashatóinformációkközött.

akiegyezéskorábantörténtmegazortodox-neológszakadásamagyarországizsi-
dóságban,amelyakorszakhatárttovábbmélyíti.kialakultamagyarországizsidóság-
nakegyújirányzata,amelysokkalerősebbhagyománytiszteletretörekedett,válaszula
haladóneológközösségek lépéseire.12 azortodoxzsidóság funeráliskultúrájaakon-
zervatív,hagyományőrzőeszmeigondolatnakmegfelelőenegyfajtavisszatérésthirde-
tettazeredetigyökerekhezéskeretekhez.

azeddigiekbenvizsgálthatásokésirányoklényegébenaholokausztigérvényesül-
tek.azelsővilágháborúutánazonbanegyrenagyobbteretnyernekazolcsón,egysze-
rűen,betonból,azonosformákszerintöntöttsíremlékek,ésezzelasírkőteljesenelve-
szítiegyedijellegét.afeliratokbanisláthatóaminimalizálódás,mindamagyar,minda
héberszövegterén.Vidékenazsidóságteljespusztulásautánaligtörténiktemetés,a
háborúutánkészültsírköveknektöbbségükbennincszsidójellegük.

a holokauszt során a hitközségek iratai is megsemmisültek, a zsinagógákat és
mindazt, ami megmaradt, élő közösség hiányában eladták, lebontották. napjainkra
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3. kép. apiszkeivöröskőbőlkészültsíremlékekelterjedésiterületeatörténetiMagyarországon.
acsillaggaljelölttemetőkbenapiszkeivöröskőbőlkészültsíremlékekmeghatározóakazegész
temetőképetilletően(aszerzőfelvételei)

12. Példakéntlásderreaváciortodoxésstatusquohitközségekéstemetőikrészleteselemző
leírását:kormosszilvia:A váci zsidó temetők.Budapest,MTaJudaisztikaikutatóközpont,
2010,24–38.p.



egyedül a zsidó temetőkmaradtakmegaz egykorimagyarországi zsidóságemlékei-
ként,ezekazonbanbártöbbnyiretragikusállapotban,avéglegeseltűnéshatárán,de
azországlegkisebbtelepüléseinismegtalálhatók.azeddigiekbőlkiderült,hogyorszá-
gosviszonylatbanisalegrégebbitemetkezésihelyeknekszámítanak,ígytehátazegyé-
niszintűtörténelemdokumentumaiésazsidóságsajátsírkőkultúrájánakemlékei.a
temetőkstrukturálisan ismegmaradtak száz-százötvenéveseredeti állapotukban,a
korszakokjellegzetességeitmagukonviselveatörténelemdokumentumai.olyanemlé-
kek, amelyek hozzátartoznak minden közösség jelenéhez is, nem csak múltjához.
Ennek nyománmár látható, hogy a zsidó temetők helyi szinten és országos szinten
egyarántnagyértéketképviselnek.azelmúltévtizedeksoránaműemlékfajtákközött
akorábbiritkakivételekutánlassanésnehezen,debefogadottáváltakatemetőkis.

a33000műemlékivagyhelyivédelemalattállóobjektumközöttösszesen120-
nakvanzsidóhitközségivonatkozása.Ezateljesállománynakelenyésző,0,36%-a.a
120zsidóvonatkozásúingatlanakövetkezőképptevődikössze:59műemlékzsinagó-
ga, 2 műemlék rabbiház, 1 műemlék maceszsütő, 12 műemlék temető, 3 temető
műemlékieljárásalatt,32helyivédelemalattállótemető,4helyivédelemalattálló
halottasház és 7 egyéb, helyi védelem alatt álló egykori hitközségi épület. Érdekes,
hogy az országbanmégmeglevőmintegy száz zsinagóga közül 59, tehát az összes
mintegy60%-avédettműemlék.Ezzel szembenamintegy1300zsidó temetőközül
csak47állvalamilyenvédettségalatt,amiateljeszsidótemető-állománynakmindösz-
szesen 3,6%-a. a le nem bontott zsinagógák,mint közismert, többnyire a városkép
szempontjából ismeghatározó épületek, s jelentős számú esetbenmár felismerték
védelmükszükségességét.atemetőketilletőenahelyzetmeglehetősenlehangoló,de
eznemcsakazsidótemetőketérinti:amáremlítetttekintélyesszámúműemlékiállo-
mánybanmindösszesen157temető,sír,kriptaavagysírcsoporttalálható.Figyelemre
méltóazonban,hogyebből44márvédettés3eljárásalattlevőtemetőazsidóteme-
tőkközülkerülki.13 azeddigiekalapjánlátható,hogyaműemlékivédelemugyaniga-
zolhatja egyes temetők értékét és segítheti megőrzésüket, fenntartásukat, szigorú
paramétereiazonbannemoldhatjákmegésnemisfeladatuk,hogymegoldjákatováb-
bitöbbmintezerzsidótemetősorsát.

asíremlékekjelentősrészenemütimegaműemlékitörvényáltal„elvárt”mércét,
értékükazonbannemisennekfüggvénye.akövektöbbségenemműalkotás,sokkal
inkábbakorvizuáliskultúrájánaklenyomata,aműfajművészeti-esztétikaikategóriák-
kalvalóértelmezésenemhelytállóésnemteljesértékű.azelőadáselejénmegfogal-
mazottparaméterekmenténugyanakkorszervesenilleszkedikamagyarországikultu-
rálisörökségbe.Márcsakörökösökre vanszükség…

atemetőkmegmentésenagyobbrésztahelyiközösségekenmúlik.addigazonban,
amígőknemérzikmagukénaka zsidó temetőket, nemvárható jelentőselőrelépés.
Ennektudatosításábanvannagyszerepeakutatónakésatudatosértékmentőmun-
kának.adokumentálásmellett törekedni kell a temetőáltalános, országos, európai
rendszerbenvalóelhelyezésére,értékeinekmegfogalmazásáraésennekhelyi,telepü-
lésiszintentörténőbemutatására.azáltalunkelkezdettmunkaakkorlehetsikeres,ha
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13. azadatokforrása:www.muemlekem.hu.



eztatemetőkmellettélőnemzsidóközösségtámogatjaésfelkarolja.azsidótemetők
akutató,bemutatóésígyértelmezőszemélymunkájarévéngondolatilagisközelebb
kerülhetnekazokhoz,akikkorábbancsaktérbenéltekatemetőkközelségében.atöbb
mintezerzsidótemetőjelentősrészemamáramagyarvárosokésavidéklegrégebbi
hiteles formában fennmaradt funerális emléke. Ennek az örökségnek fontos elemét
képezikapiszkeivöröskőbőlkészültsíremlékek,amelyeketafentieknyománegyfajta
hungarikumnakistekinthetünk,hiszenegyedülMagyarországonalakultkiésmaradt
fennhihetetlenülnagyszámban,változatosformavilágbanazsidótemetőkben.amai
országterületlegnagyobbrészénatemetőksírkőállományánakmeghatározórészétés
atemetőképkiemelkedőelemétképezikezekasíremlékek.

nekünk, akik ismerjük és „meg tudjuk szólaltatni” a zsidó temetőket, meg kell
keresnünkakapcsolatokatahelyiközigazgatási,oktatási,kulturális intézményekkel,
éssegítenünkkellabban,hogyamagyarországizsidótemetőkneazelpusztítottközös-
ségekpusztulóhagyatékává,hanemazegyestelepülésekésazországörökségévévál-
janak.

IsTVán BaLoGh
neither culture nor heritage. The place of a Jewish cemetery in the cultural
heritage

duringthelastdecadesmanybookswerepublishedonthehistoryoftheJewish
communities and the Jewish cemeteries. But despite doing researches,
renovatinggraveyardsandpublishingbooks,asignificantpartofthe1300Jewish
cemeteriesaredestroyedinhungary.aperceptiblechangeoftheattitudetothe
value of the built memories helps to reach our goals in the recent decades.
Besidesprotectionofmonuments, the ideaofculturalheritage isalsopresent.
Thereisadifferencebetweenheritageandmonuments.ourheritageiswhatwe
considerasheritageandwhatweareresponsiblefor.Mostofthecemeteriesare
not considered as monuments and most of the stones are not works of art.
nevertheless,theyfitinthehungarianheritage.onlyinheritorsareneeded…
savingthegraveyardsmostlydependsonthelocalcommunities.Theworkthat
wehadstartedcanbesuccessfulonlyifoureffortsaresupportedandtakenup
bythenotJewishcommunities livingbesidethecemeteries.We,whoknowthe
Jewishgraveyardsandcan„makethemspeak”,havetofindtheconnectionwith
thelocaladministrative,educationalandculturalinstitutions.Wehavetofinda
waysothatthehungarianJewishcemeteriesbecometheheritagesofthetowns
andnottheruinedremainsofdevastatedcommunities.
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